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Vážení spoluobčané,



léto ani pořádně nezačalo a už končí. Přehoupli jsme se k podzimu a máme pro Vás další 
vydání našeho občasníku.

Informace o  opravách 
Hlavně v srpnu proběhla, za finanční účasti Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
rekonstrukce stávajících komunikací. Vzhledem k pozitivní odezvě na žádosti o poskytnutí 
dotací v této oblasti předpokládáme, že bychom každoročně opravili část obecních cest.
Do konce tohoto roku plánujeme ještě nezbytné posílení krovů nad KD a opravu schodiště do 
pohostinství v Rájci.

                                               
Nežádoucí zásah České pošty
Jak asi víte, zvažuje Česká pošta zrušení některých kamenných poštovních úřadů a naše pošta 
bohužel spadá mezi ně. Pokud chcete projevit svůj nesouhlas s tímto krokem, můžete se do   
30.9.2008 svým podpisem připojit k protestní petici na OÚ v Černavě. 
(úřední hodiny: PO+ST 8:00-12:30; 13:00-17:00)

A zase volby...
V pátek 17. října 2008 od 14,00 do 22,00 a v sobotu 18. října 2008 od 8,00 do 14,00   
proběhnou v budově OÚ v Černavě volby do zastupitelstev krajů.

Internet
Obecní úřad jednal se společností Telefónica O2 o posílení sítě na rychlejší připojení a bylo 
nám slíbeno, že s přihlédnutím k vysokému počtu zájemců z řad našich obyvatel  bude 
telefonní linka letos posílena.

Oslavenci
V uplynulém čtvrtletí oslavili významná životní jubilea naši spoluobčané
Václav Kříž, German Maljanovský, Anna Hlaváčová a Anna Novotná.
Všem přejeme pevné zdraví a hodně důvodů k úsměvu..
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Změna jízdního řádu !!!
Od pondělí 22.9.2008 bude jezdit "školní " autobus ráno do Nejdku dříve, 
předpokládaný odjezd z Černavy 7,08 hod a z Rájce 7,10 hod. Případné změny budou 



upřesněny na zastávkách. Vzhledem k včasnému příjezdu do Nejdku je umožněno 
školákům využít prostor ZŠ Nejdek,nám.

Pozvánka na břišní tance
Vážené ženy a dívky, přijměte pozvání na kurzy břišních tanců, které začínají v budově
OÚ v Černavě ve středu 17.9.2008 v 19,00 hod.
Přijďte a objevte kouzlo tohoto úžasného tance! 
Těší se na Vás Živa- lektorka břišních tanců.

Kulturní a sportovní aktivity

V srpnu proběhl tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty Černavy za účasti mužstev :
Důl Jiří,  Žába Nejdek,  Bison Nejdek, Tatrovice a Rájec.
S hrdostí oznamujeme, že naše rájecké a černavské borce dovedl kapitán Ladislav Luprich
ke konečnému vítězství !!!  Měli jsme i nejúspěšnějšího brankáře -Mílu Pomije.
Členové vítězného týmu  : Petr Beneš, Přemek Bořuta,  Karel Částka, Ondřej Částka, 
Lukáš Harasiewicz,  Jakub Kovařík,  Ladislav Luprich, Karel Ondič, Míla Pomije, 
Petr Pomije, Lukáš Průša, Petr Ullmann, Ladislav Valenta,  Tomáš Žiška.
   Hoši, děkujeme !
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  Co se ještě chystá

1/Všechny zájemce o tanec a recesi zveme na 4.ročník PYŽAMOVÉ ZÁBAVY, která



   vypukne v sobotu 20. září ve 20,00 v KD v Rájci. Nažehlete pyžámka, zapomeňte na spaní,
   náměsíční vítáni!

                                                 
                                                  

2/ V sobotu 27.září 2008 se po delší pauze /pět let/ uskuteční vítání občánků do našich řad. 
    Sejdeme se v 17,00 v Rájci u zvonice a přivítáme 12 dětí, které se našim chvályhodně 
    pilným občanům od posledního vítání narodily. Těšíme se na všechny.

3/ V  listopadu se uskuteční opět tradiční lampionový průvod sv. Martina 
    se závěrečným ohňostrojem.

4/ V sobotu 15. listopadu zveme všechny zájemce o romantický večer na "Světýlkovou   
    zábavu", na kterou si můžete přinést / nebo přivést/ každý svoje "světýlko". 
    Sejdeme se v intimním prostředí KD v Rájci. Na toho, kdo nepřijde si posvítíme!
                             
                                                           Srdečně Vás zveme.

Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech, mohou být průběžně aktualizovány, 
případné změny vyhrazeny.

Společenská rubrika
Dne 15.9.08 ve věku nedožitých 76 let zemřel po dlouhé nemoci pan Miroslav Vaidiš.
Čest jeho památce.

                                                                                                                                                                                                                 
Černava 22.9.2008                                                                      
                                                                                                           Vaši zastupitelé
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